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İNGİLTERE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İNGİLTERE KONSOLOSLUĞUNDA PARMAK İZİ UYGULAMASI OLDUĞU İÇİN EVRAKLARI BİZİM
TARAFINDAN HAZIRLANDIKTAN VE RANDEVUSU ALINDIKTAN SONRA MUTLAKA YOLCUMUZ
PARMAK İZİ İÇİN BELİRTİLEN ADRESE GELMESİ GEREKMEKTEDIR.

Öğrenciler
• Pasaport; seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay ve pasaportta seyahat edecek kişi kadar boş
vize sayfası bulunması gerekmektedir.
• Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.
• Ebeveynler tarafından imzalı İngiltere Başkonsolosluğu’na hitaben ve masrafların taraflarından
karşılanacağını belirten İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
• Öğrenci belgesi aslı
• Muvafakatname; konsolosluk tek başına ya da anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 018 arası çocuklar için, anne ve babadan noter onaylı İNGİLİZCE muvafakatname istenmektedir.
• Ebeveynlere ait iş evrakları
• Banka hesap cüzdanı fotokopileri
• Tapu fotokopileri
• Araç ruhsatı fotokopileri
• Yeni pasaportlarda resimli ilk sayfa, eski pasaportlarda 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer geçerlilik
gösteren sayfaları ve son kimlik sayfası olan 60.sayfanın fotokopileri istenmektedir.

Emekliler
• Pasaport; seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay ve pasaportta seyahat edecek kişi kadar boş
vize sayfası bulunması gerekmektedir.
• Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.
• İngiltere konsolosluğuna hitaben yazılmış İngilizce vize talep dilekçesi.
• Emekli cüzdanının veya kartının fotokopisi
• Emeklilik maaşının alındığı banka kartı veya banka cüzdanının fotokopisi
• Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Bakiye olması gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopisi
• Araç Ruhsatı Fotokopileri
• Yeni pasaportlarda resimli ilk sayfa, eski pasaportlarda 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer geçerlilik
gösteren sayfaları ve son kimlik sayfası olan 60.sayfanın fotokopileri istenmektedir.

SSK’ya Bağlı Çalışanlar
• Pasaport Seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay ve pasaportta seyahat edecek kişi kadar boş
vize sayfası bulunması gerekmektedir.
• Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.
• Şirket başlıklı kâğıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere başkonsolosluğuna
hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi.
• Şirketin imza sirküleri fotokopisi
• Faaliyet belgesi (Son 3 ay tarihli ve İNGİLİZCE olması gerekmektedir.)
• Vergi levhası fotokopisi
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• SSK işe giriş bildirgesi
• Maaş bordrosu (son 3 ay)
• SSK hizmet dökümü
• Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Bakiye olması gerekmektedir.)
• Tapu fotokopileri (var ise)
• Araç Ruhsat fotokopisi (var ise)
• Yeni pasaportlarda resimli ilk sayfa, eski pasaportlarda 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer geçerlilik
gösteren sayfaları ve son kimlik sayfası olan 60.sayfanın fotokopileri istenmektedir.

Şirket Ortakları
• Pasaport Seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay ve pasaportta seyahat edecek kişi kadar boş
vize sayfası bulunması gerekmektedir.
• Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.
• Şirket başlıklı kâğıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere başkonsolosluğuna
hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi.
• Şirketin imza sirküleri fotokopisi
• Faaliyet belgesi (Son 3 ay tarihli ve İNGİLİZCE olması gerekmektedir.)
• Vergi Levhası fotokopisi
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Bakiye olması gerekmektedir.)
• Tapu fotokopileri (var ise)
• Araç Ruhsat fotokopisi (var ise)
• Yeni pasaportlarda resimli ilk sayfa, eski pasaportlarda 1-2-3-4. ile var ise uzatılmış diğer geçerlilik
gösteren sayfaları ve son kimlik sayfası olan 60.sayfanın fotokopileri istenmektedir.

ÖNEMLİ!
Vize başvurularınız için en önemli nokta belgelerinizin ve formlarınızın eksiksiz
ve doğru şekilde tamamlanmış olmasıdır. Vize belgeleriniz Gruppal Vize
Servisi’nde uzman çalışanlar tarafından incelendikten sonra eklenmesi veya
tamamlanması gereken belgeler olup olmadığı konusunda size bilgi
verilecektir. Gruppal, vize başvuru işlemleriniz sırasında aracı konumda olup
vizenin çıkması tamamen konsolosluğun takdiridir. Konsolosluk, gerektiğinde
ekstra belgeler isteyebilir ya da sizi görüşmeye çağırabilir. Gruppal, vize
başvuru sürecinin tam ve sıkıntısız olması konusunda size yardımcı olmakta,
vizenin çıkması konusunda herhangi bir söz hakkına sahip bulunmamaktadır.

